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IX CONGRESSO ESTADUAL DOS BANCÁRIOS DO MARANHÃO

BANCÁRIOS DEFINEM ESTRATÉGIAS DE LUTA CONTRA
OS ATAQUES DO GOVERNO BOLSONARO

▶ PÁGINA 2
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seeb faz manifestação de contribuição sindical
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bancários se divertem no arraiá de Lutas

Bancários e familiares aproveitaram a diversidade do São João
maranhense, com shows, comidas típicas e apresentações de cacuriá, bois de orquestra e de matraca. Um sucesso! • PÁG. 4

▶ PÁGINA 3

confira os
campeões do 4º
campeonato de
futsal de slz

• P. 4

congresso estadual

congresso define estratégias de luta contra os ataques do governo

O

SEEB-MA promoveu o IX Congresso Estadual dos Bancários
no dia 22/06, na sede do Sindicato, na Rua
do Sol, Centro. Pela manhã, o relator de
direitos humanos do Movimento Fóruns
e Redes, Jorge Moreno, e o membro da
Secretaria Nacional da CSP-Conlutas, Atnágoras Lopes, debateram com a categoria
a conjuntura nacional.
Na ocasião, ambos se mostraram contrários ao Governo Bolsonaro, ressaltando a grave crise econômica que assola o
Brasil, tendo como resultado o desemprego e a miséria da população.
Para Lopes, não é a Reforma da Previdência que vai fazer o país voltar a
crescer e a gerar empregos, mas, sim, a
suspensão do pagamento da dívida pú-

blica. “Essa Reforma precisa ser barrada,
pois acabará com a aposentadoria dos
brasileiros para enriquecer ainda mais os
banqueiros” – avaliou.
Por sua vez, Moreno avaliou o momento político como muito favorável, pois a
população está indo às ruas lutar por seus
direitos. “Precisamos fazer greve atrás de
greve, manifestação atrás de manifestação,
para derrubar essa Reforma perversa, que
mantém privilégios e não garante igualdade nem justiça às pessoas” – afirmou.
Para o presidente do SEEB-MA, Eloy
Natan, o movimento sindical precisa estar
mais próximo dos movimentos sociais, dos
quilombolas e dos trabalhadores do campo. “Devemos deixar de olhar somente
para as nossas próprias pautas, resgatando

a consciência de classe, a fim de combater
os ataques do Governo, que atingem todos
os brasileiros” – ressaltou.
À tarde, após os debates sobre conjuntura, a psicóloga Solange Lopes ministrou
uma palestra sobre a saúde dos bancários,
recomendando que a categoria cuide de
sua saúde física e mental, denunciando ao
Sindicato qualquer forma de assédio no
ambiente laboral, a fim de coibir essa prática que tem adoecido muitos trabalhadores.
No ﬁm do evento, os bancários participaram da Plenária Final do Congresso,
ocasião em que aprovaram uma moção
de repúdio, resoluções e estratégias de luta
para enfrentar o Governo Bolsonaro, as
quais podem ser conferidas, na íntegra, no
site do Sindicato.

O
ma: bancários participam da greve
greve geral

contra a reforma da previdência

s bancários participaram da Greve
Geral do dia 14 de junho em
defesa da Previdência Pública, das empresas estatais,
contra os cortes na educação
e por mais empregos.
Em diversas cidades do Estado, como Santa Inês, Barra
do Corda, Paço do Lumiar e
Buriticupu, a categoria paralisou agências e participou de
manifestações conjuntas com
outros trabalhadores com o
intuito de barrar os ataques do
Governo Bolsonaro aos direitos sociais dos brasileiros.

cassi - banco do brasil

bradesco

conselho deliberativo aprova golpe nos associados

C

om o voto favorável dos indicados do BB e de Sérgio
Faraco, um dos representantes eleitos
pelo corpo social, o Conselho Deliberativo da Cassi aprovou um verdadeiro golpe nos associados.
Agora, com essa decisão, a coparticipação sobre consultas irá para 50%
e sobre exames para 30%, sendo este
o segundo aumento somente em 2019.
Além disso, não será mais considerado o limite de 1/24 do salário
para a cobrança da coparticipação
sobre exames. Os valores restantes
do total da coparticipação serão cobrados do associado todos os meses,
até o pagamento total da dívida.
Para o SEEB-MA, é inadmissível
que uma mudança como essa, que afe2
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Na Capital, os bancários
paralisaram parcialmente setores estratégicos dos bancos
públicos, como o prédio sede
da Caixa, no Renascença, o
BB da Deodoro, o BNB da
Rua Grande e o BASA da
Praça Pedro II, no Centro.
À tarde, trabalhadores de
diversas categorias se concentraram em frente à Biblioteca Benedito Leite, a fim de
mobilizar a população para
lutar, principalmente, contra a
Reforma da Previdência, que
visa acabar com a aposentadoria pública no país.

tará demasiadamente os associados,
seja realizada sem a anuência do corpo
social, ignorando as regras aprovadas
através de votação no ano de 2007.
Vale ressaltar, ainda, que na mesma
reunião foram aprovadas, também
por maioria, outras medidas danosas
aos associados, como a redução de
coberturas pela Cassi.
Os demais representantes eleitos
que estavam na reunião votaram contra a proposta. No entanto, seus votos
não foram suﬁcientes para barrá-la e
ela foi aprovada lamentavelmente.
"Precisamos, agora, denunciar amplamente esses absurdos e organizar a
luta para inviabilizar esse golpe contra os associados" - aﬁrmou o diretor
do SEEB-MA, Dielson Rodrigues.

SEEB-MA faz manifestação no
Bradesco em balsas

N

o dia 31/05, os bancários do Bradesco paralisaram as atividades
da agência Balsas (MA). O objetivo foi
protestar contra as demissões imotivadas,
o assédio moral e o adoecimento dos empregados do banco no Estado. Caso essas
práticas continuem, o Sindicato tomará outras medidas para que a saúde e o emprego
dos bancários sejam respeitados. Participaram do ato, os diretores Cássio Valdenor,
Igor Maciel e Júnior, além do delegado
sindical do BB, Adalberto Martins.
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Balanço patrimonial, demonstrativo de
superávit e resultado do 1º trimestre

vitória - contribuição sindical

MP que proibia contribuição
na folha perde a validade

A

Medida Provisória 873/19, que
proibia o desconto da contribuição mensal ao Sindicato na folha salarial
perdeu a validade na sexta-feira (28/06).
Segundo a MP, a mensalidade deveria ser
paga por meio de boleto bancário, após
autorização expressa, individual e por
escrito do trabalhador. O texto também
tornava nula a obrigação de recolhimento da contribuição sem a autorização do
trabalhador, mesmo que referendada por
negociação coletiva ou assembleia geral,
além de especificar que qualquer outra
taxa instituída pelo Sindicato, ainda que
prevista no estatuto da entidade ou em
negociação coletiva, somente poderia
ser exigida de quem fosse efetivamente
filiado. “Felizmente, depois da Justiça, o
Congresso deu um claro recado ao Governo Bolsonaro, derrubando a Medida
Provisória 873, que visava enfraquecer
financeiramente os sindicatos para que
não houvesse luta contra os ataques do
presidente ” – afirmou o presidente do
SEEB-MA, Eloy Natan.
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são joão dos bancários

muita alegria e animação no arraiá de lutas

N

o dia 22/06, foi realizado o Arraiá de Lutas 2019, na sede recreativa dos bancários, no Turu. Durante
a festa, bancários, familiares e convidados
se divertiram muito com a diversidade do
São João do Maranhão, com apresentações do Cacuriá Estrela de São Francisco,
Boi Valente, Boi de Maracanã, além dos
shows de Daffé e do Forró Chá de Catuaba. Na ocasião, os bancários puderam
aproveitar, ainda, o melhor da culinária
junina nas diversas barracas espalhadas
pelo Arraial. O clima de alegria e diversão
foi garantido durante toda a festa.

4º campeonato de futsal dos bancários

conheça os campeões do futsal em são luís

N

o dia 15/06, foram realizadas as
finais do 4º Campeonato Bancário de Futsal, na sede recreativa do Sindicato, em São Luís. O Caixa Forte foi o campeão da categoria livre ao vencer o time do
Bradesco pelo placar de 7 x 2. Já o Basa
Bradesco derrotou o Caixa Forte por 2 x 0,
sagrando-se campeão na categoria máster.
As equipes do BB e do BNB ficaram com
o terceiro lugar, categorias livre e máster,
respectivamente. Os jogadores Anderson
(Bradesco - Livre) e Werberth (Basa Bradesco - Máster) foram os artilheiros da
competição. O time da Caixa Forte também ganhou as premiações de melhor defesa nas categorias livre/máster e de disciplina na livre. Já o prêmio de disciplina na
categoria máster ficou com o time do BB.
Ao término dos jogos, houve a entrega dos
troféus e medalhas aos vencedores.

Caixa Forte - Campeão Livre.

Basa/Bradesco - Campeão Máster.

LEI DA VIGILÂNCIA ARMADA 24H

BANCOS DEVEM CUMPRIR LEI DA VIGILÂNCIA
24H, ORDENA JUSTIÇA
Após Ação Civil
Pública, protocolada
pelo PROCON/MA,
a Justiça determinou
que o Bradesco, o
Banco do Brasil, o
BNB, o Santander, o
Itaú e o BASA contratem, no prazo de 30
dias, vigilância armada para atuar 24h por
dia, inclusive em ﬁns
de semana e feriados.
O descumprimento da
decisão gerará multa
4
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diária de R$ 5 mil.
Vale ressaltar que a
lei existe desde 2017
e não estava sendo
cumprida. Enquanto
isso, à custa da vida
e da insegurança da
população, as instituições lucram bilhões.
Logo, não há argumentos que justiﬁquem o desrespeito à
legislação!

banco do nordeste

seeb cobra providências em
reunião com a super do bnb
Em reunião realizada no dia 04/06 com
o novo superintendente do BNB, no Maranhão, Hailton Fortes, o Sindicato cobrou
providências sobre reformas em agências;
a mudança da unidade do BNB Renascença para um novo prédio no Calhau; a
possibilidade de mudar a CliniCamed, do
Centro de São Luís, para uma localidade
com acesso mais fácil; os boatos de transferências de bancários para outros Estados
e sobre a contratação de novos empregados para o Maranhão. Em resposta, o superintendente falou da impossibilidade de
realocar os funcionários da agência Codó
para outro lugar, apesar das obras, o que foi
severamente criticado pelo Sindicato, que
fiscalizará as condições de trabalho no local. Quanto à unidade Presidente Dutra, o
gestor informou que o projeto de reforma
está quase pronto para ser implementado.
Sobre a transferência da agência Renascença, Hailton informou que ela ocorrerá
em julho. Já quanto à mudança da CliniCamed para outra localidade, as negociações estão avançadas, devendo haver um
desfecho positivo em breve. Na ocasião,
o superintendente se manifestou, ainda,
contra a transferência de bancários do Maranhão para outros Estados, em razão do
déficit funcional que existe aqui. Por fim,
em relação à contratação de mais funcionários para o BNB, o gestor afirmou que
há um compromisso do banco em convocar os aprovados no último concurso, sendo que o Maranhão terá prioridade, pois
existem 94 vagas em aberto no Estado.
“Esperamos que o BNB aja com celeridade e cumpra essas promessas, pois vamos
continuar fiscalizando” – afirmou o diretor
do SEEB-MA, José Pereira.

BANCOS PÚBLICOS

SEEB E AEBA EM DEFESA DO BASA E BNB
Representantes do SEEB-MA e da AEBA estiveram nos dias
26 e 27 de junho, no Congresso Nacional, em defesa do Banco da
Amazônia, Banco do Nordeste e dos Fundos Constitucionais do Norte
(FNO), Nordeste (FNE) e Centro-Oeste (FCO) manifestando sua
preocupação com os ataques que o Governo Bolsonaro quer impor
a essas instituições e que podem prejudicar seu desenvolvimento
econômico e piorar as desigualdades sociais nessas regiões.
Diante disso, os dirigentes do SEEB-MA, Eloy Natan e Enock
Bezerra, além do presidente da AEBA, Sílvio Kanner, se reuniram
com o senador Rogério Carvalho (PT-SE) e com os deputados Bira
do Pindaré (PSB-MA), Zé Carlos (PT-MA), Airton Faleiro (PT-PA)
e Sâmia Bonfim (PSOL-SP), com o objetivo de evitar esse retrocesso.
Continuaremos alertas contra qualquer tentativa do Governo e do
Congresso de desmontar os bancos públicos”, afirma Eloy Natan.
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